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13. NEDELJA MED LETOM, 26.6.
7.00: živi in + farani  
9.00: + Stanislav, Ivanka, Franc, Polde, starši Janez in Julijana
             KRAJNC
10.30: + Pavla KOZMUS in Pavla VOGA
PONEDELJEK, 27.6., sv. Ema Krška, sl. kneginja
7.30: + Veronika ZORKO
          po namenu
          + duhovnik Jože PERC, 18. obl.
9.00: ZAČETEK ORATORIJA V ATRIJU ŽUPNIŠČA
TOREK, 28.6., sv. Irenej Lyonski, škof, muč.
19.00: +Štefanija in Adam ŽIBRET
           + Alojzij GOLOUH
            + Peter in Marjana ŠKORJA
SREDA, 29.6., sv. Peter in Pavel, apostola 
7.00: + Jožef KLADNIK
10.30: za verne duše
19.00: + Marta PUSAR, Marinka PODKORITNIK
ČETRTEK, 30.6., sv. prvi mučenci rimske Cerkve
19.00: + starši Jože, Rozalija POTOČNIK in sorodniki
           + Marko BELEJ
PETEK, 1.7., sv. Estera, svetopisemska žena
7.30: za Cerkev po namenih Božje Matere Marije
16.00: ZAKLJUČEK ORATORIJA S SVETO MAŠO
19.00: + Cilka LUBEJ in Antonija
            + Martin ŠKORJA 
SOBOTA,2.7., sv. Janez Frančišek Regis, duh.
19.00: + Mirko KODRUN
           + Katarina KOVAČ, 30. dan
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
14. NEDELJA MED LETOM, 3.7.
7.00: živi in + farani
9.00: + Avgust, Karel, Angela TERŠEK in sorodniki
           + rodbini ULAGA in KLINAR, zahvala za 
           92 let življenja
10.30: + Jože, 7. obl., Vinko ŽELEZNIK in sorodniki
      + Suzana, Anton, Ivan, Vinko, Anton, Stane ŠRAML

PONEDELJEK, 4.7., sv. Urh, (Uroš) škof
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Janez PLANINŠEK
         za duše v vicah
TOREK, 5.7., sv. Ciril in Metod, slovan. ap. 
19.00: + Martin HRASTNIK
           + Pavle URANKAR
            + Terezija VIDIC
SREDA, 6.7., sv. Marija Goretti, dev., muč.
7.30: + za verne duše
         + Miroslav ŠRAJ
          + Jože KOS
ČETRTEK, 7.7., sv. Vilibald, škof
19.00: + Dragica ŠUSTER
           + Anica OJSTERŠEK
PETEK, 8.7., sv. Kilijan, škof, mučenec
7.30: + Anica OJSTERŠEK
19.00: + Neža DORNIK
            + Jože TERŠEK
SOBOTA, 9.7., .sv. Avguštin Zhao Rong in drugi muč.
19.00: + Veronika ZORKO
           +  Irmina TERŠEK 
15. NED. MED LETOM, 10.7. Šmohorska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Ludvik VERBOVŠEK, 4. obl.
ob 10.30 v LAŠKEM NI SV. MAŠE
11.00: Sv. Mohor: + Stanislav KLINAR

Zahvala za krašenje v juniju mestu Laško. V juliju 
čistitjo in krasijo vasi Gaberno, Lahomšek, Trojno 
in Ojstro.

»Preljubi, jaz se že 
darujem in čas moje 

razveze je blizu. 
Dober boj sem dobo-
jeval, tek dokončal, 
vero ohranil. Odslej 
mi je pripravljena 

krona pravice, ki mi 
jo bo dal oni dan 
Gospod, pravični 

sodnik; pa ne le meni, 
ampak tudi vsem, ki 

v ljubezni pričakujejo 
njegov prihod.«

»Gospod, 
ti vse veš, 
ti veš, da 

te ljubim.«

Župnije Šmiklavž, Rimske Toplice, Sv. Jedert in
Laško  pripravljajo letošnji oratorij, od 27. junija do 1. 
julija, od ponedeljska do petka, med 9.00 in 16.00. Osre-
dnje dogajanje bo v atriju župnišča Laško. »ZA BOŽJO 
SLAVO«, je naslov letošnjega oratorija. V petek, 1. julija, 
na zadnji dan oratorija, vabljeni, da se nam pridružite ob 
16h, ko bomo skupaj obhajali sveto mašo.



Duhovniški jubileji in nove maše

Po mnogih župnijah v Sloveniji in tudi v celjski škofiji 
bomo v teh dneh slišali čestitke duhovnikom jubilantom 
ob visoki obletnici  mašniškega posvečenja in zahvale za 
dolgoletno zvestobo Bogu, Cerkvi in ljudem. Po lanski 
novi maši v Laškem, ko smo se veselili s p. Klemnom 
Slapšakom in z zlatomašnikom Jožetom Kužnikom, smo 
tudi ob letu osorej povabljeni k molitvi za duhovne in 
redovne poklice fantov in deklet, da bi v sebi začutili 
Božji glas. V Gospodovem vinogradu  v tem času deluje 
pet duhovnikov, ki so izšli iz občestva nadžupnije Laško: 
msgr. Jožef Kužnik (nova maša 1971), Jožef Hrastnik 
(nova maša 1985), p. dr. Ivan Platovnjak (nova maša 
1989),  Ivan Hrastnik (nova maša 2014); posvečeni so bili 
na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija,   p. Klemen 
Slapšak OFMConv je bil posvečen na predvečer praznika 
ptujskogorske Matere Božje, 1. julija 2021.

Veličino duhovniške službe je ,  med mnogimi drugimi, 
pomenljivo ubesedil sedaj že sveti papež Janez Pavel II.: 
»Prijatelji, -  tako je Jezus imenoval apostole. Tako želi 
imenovati tudi nas, ki smo po zakramentu sv. reda deležni  
njegovega duhovništva. Z veliko ganjenostjo in nežnostjo 

prisluhnimo tem 
besedam. V njih 
je resnica. Naj-
prej resnica o pri-
jateljstvu, a tudi 
resnica o nas sa-
mih, ki smo dele-
žni Kristusovega 
duhovništva, kot 
služabniki svete 
evharistije. Mar 
nam je mogel 
Jezus zgovorneje 
izpovedati svoje 
prijateljstvo, ka-

kor s tem, da nam je dal, da kot duhovniki nove zaveze delu-
jemo v njegovem imenu, v imenu Kristusa-Glave? Ravno to 
se namreč dogaja v celotnem našem duhovniškem služenju, 
ko delimo zakramente in še posebej, ko obhajamo evhari-
stijo. Za njim ponavljamo besede, ki jih je izgovoril nad kru-
hom in vinom, in prek naše službe se izvršuje ista posvetitev, 
ki jo je izvršil on. Ali je možen še kakšen popolnejši izraz 
prijateljstva? Ta izraz pa je postavljen prav v središče naše 
duhovniške službe«.
Letošnja novomašna številka Družine prinaša veselo spo-
ročilo o štirih novih duhovnikih v slovenskem prostoru, ki 
bodo posvečeni na letošnji praznik apostolov Petra in Pavla.
Če pogledamo malo nazaj in se ustavimo ob letošnjih 34-
ih srebrnomašnikih in 26-ih jubilantih (biseromašnikih in 
zlatomašnikih), ugotavljamo, da je bilo, pred 50. leti (leta 

1972), ko so imeli letošnji zlatomašniki nove maše, posve-
čenih 53 novomašnikov. Jubilantov tega leta niso navajali. 
Je pa zanimiva misel iz takratnega škofovega nagovora: 
»Vaš nauk naj bo torej božjemu ljudstvu hrana, vaše zgle-
dno življenje bodi vernikom vir veselja, da boste z besedo in 
zgledom gradili hišo, ki je božja Cerkev. 
Prav tako boste opravljali  službo posvečenja v Kristu-
su. Duhovno daritev vernikov boste dopolnjevali s svojo 
službo in združevali s Kristusovo daritvijo, ki jo boste v 
svetih skrivnostih na oltarju nekrvavo darovali. Umevajte 
torej, kar delate; ravnajte se po tem, kar opravljate. Ker 
boste obhajali skrivnost  Gospodove smrti in njegovega 

vstajenja, si prizadevajte, da boste v sebi zatirali vsako 
grešno nagnjenje ter hodili po poti novega življenja…
Službo Kristusa duhovnika zato opravljajte vedno veseli, 
s pravo ljubeznijo in ne iščite sebe, ampak to, kar je Kri-
stusovega.«                                                                       (RM)


